
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 9 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานสามพวง 1 ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 12 161.5 เตรียมพรอม 

บานเครือหวาย ตำบลโปงน้ำรอน อำเภอโปงน้ำรอน จังหวัดจันทบุร ี 24 175.5 ปกติ 
   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 
 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1593 บานวังรี เขาพระ เมืองนครนานครนายก 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 64 17.21 น. 98.0 มม.

บานเนินมะคา เขาพระ เมืองนครนานครนายก

บานเขาลําดวน เขาพระ เมืองนครนานครนายก

บานวังทิพย เขาพระ เมืองนครนานครนายก

2 STN1665 บานคลองใหญ จันทเขลมเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 64 18.36 น. 135.0 มม.

3 STN1664 บานยุบตาเหนง ปายุบใน วังจันทร ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 64 18.49 น. 91.5 มม.

บานคลองหวายโสปายุบใน วังจันทร ระยอง

บานทาเสา หนองบัว บานคาย ระยอง

บานขุนอินทร ปายุบใน วังจันทร ระยอง

บานทาเสา ปายุบใน วังจันทร ระยอง

4 STN1658 บานเครือหวาย โปงน้ํารอนโปงน้ํารอน จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ย. 64 19.01 น. 174.5 มม.

5 STN0331 บานชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรางพิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 64 22.47 น. 4.03 ม.

บานชมภูใต ชมพู เนินมะปรางพิษณุโลก ระดับน้ํา

บานเนินคลอ ชมพู เนินมะปรางพิษณุโลก

บานซํารัง ชมพู เนินมะปรางพิษณุโลก

บานหนองหญาปลชมพู เนินมะปรางพิษณุโลก

บานซํารังใต ชมพู เนินมะปรางพิษณุโลก

6 STN1745 บานหินใหญ น้ําจืด กระบุรี ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ย. 64 23.38 น. 103.5 มม.

บานปลายคลอง น้ําจืด กระบุรี ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 01.05 น. 118.0 มม.

บานน้ําจืด น้ําจืด กระบุรี ระนอง

บานบกกราย น้ําจืด กระบุรี ระนอง

7 STN0671 บานซําบุน ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 00.20 น. 82.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 00.50 น. 98.0 มม.

ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 



 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

8 STN1413 บานเลยวังไสย เลยวังไสยภูหลวง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 00.25 น. 92.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 00.53 น. 107.0 มม.

9 STN1549 บานปากรอง ชาติตระกชาติตระการพิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 00.33 น. 3.53 ม.

บานนาจาน ชาติตระกชาติตระการพิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 02.32 น. 4.02 ม.

ระดับน้ํา

10 STN1744 บานทุงตาพล บางแกว ละอุน ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 00.36 น. 100.0 มม.

บานบางแกวใหญ บางแกว ละอุน ระนอง

บานบางแกวนอย บางแกว ละอุน ระนอง

11 STN0294 บานทาขาม วังนกแอนวังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 00.41 น. 82.5 มม.

บานใหมลํากระโด วังนกแอนวังทอง พิษณุโลก

บานบอ วังนกแอนวังทอง พิษณุโลก

บานแกงจูงนาง วังนกแอนวังทอง พิษณุโลก

บานวังดินสอ วังนกแอนวังทอง พิษณุโลก

บานวังนกแอน วังนกแอนวังทอง พิษณุโลก

12 STN1422 บานซํามวง วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 00.28 น. 87.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 01.10 น. 97.5 มม.

13 STN1488 บานนากล่ํา น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 00.39 น. 84.5 มม.

บานวังผาชัน น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถ

14 STN1418 บานหวยหินลับ วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 00.53 น. 85.0 มม.

บานวังกวาง วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ

บานวังกวาง วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ

บานโปงนกแกว วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ

15 STN0377 บานยาบนาเลิม แมขะนิง เวียงสา นาน 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 01.45 น. 85.5 มม.

บานหัวนา แมขะนิง เวียงสา นาน

16 STN1525 บานนอกดาน แมพูล ลับแล อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 01.52 น. 85.0 มม.

บานแสนสิทธิ แมพูล ลับแล อุตรดิตถ 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 02.19 น. 111.5 มม.

บานไร แมพูล ลับแล อุตรดิตถ

บานแมพูล แมพูล ลับแล อุตรดิตถ

บานผักราก แมพูล ลับแล อุตรดิตถ

บานตนงั่ว แมพูล ลับแล อุตรดิตถ

บานหวยโปง แมพูล ลับแล อุตรดิตถ

17 STN0333 บานปางเคาะ ไทรยอย เดนชัย แพร 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 02.17 น. 92.0 มม.

บานปากปาน ไทรยอย เดนชัย แพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 02.44 น. 106.5 มม.

บานไทรยอย ไทรยอย เดนชัย แพร

18 STN0167 บานดานหวยใต หัวดง ลับแล อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 02.32 น. 82.5 มม.

บานน้ําทวม ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ

บานทุงเอี้ยง ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ

บานทองลับแล ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ

บานวัดปา ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ



 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

19 STN0942 บานอีเลิศใหม นาซํา หลมเกา เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 02.32 น. 82.5 มม.

บานอีเลิศ นาซํา หลมเกา เพชรบูรณ

บานกุดแข หินฮาว หลมเกา เพชรบูรณ

20 STN1414 บานโคกหนองแหวเลยวังไสยภูหลวง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 02.33 น. 85.0 มม.

บานไรสุขสันต เลยวังไสยภูหลวง เลย

บานหวยสมปอย เลยวังไสยภูหลวง เลย

21 STN1536 บานสามพวง 1 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 02.52 น. 107.5 มม.

บานดง โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานใต โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานปากคลองเรือ โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานหนองอีดอน โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานหรายปลากางโตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานคุยพยอม โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานเหนือ โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานลําคลองยาง หนองกระคีรีมาศ สุโขทัย

บานตะเขขาน สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานสามพวง 2 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานหนองสีดา สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานอานมา สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานหนองแลง สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานปลายนา สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานหัวถนน สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานนาดง สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

22 STN0172 บานโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 04.08 น. 100.5 มม.

23 STN1514 บานเนินพยอม บานดง ชาติตระการพิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 04.06 น. 2.68 ม.

บานดง บานดง ชาติตระการพิษณุโลก ระดับน้ํา

บานนาซาน บานดง ชาติตระการพิษณุโลก

บานทาสวนยา บานดง ชาติตระการพิษณุโลก

24 STN0459 บานวังเปง น้ําทูน ทาลี่ เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 05.59 น. 82.5 มม.

บานแกงมวง น้ําทูน ทาลี่ เลย

25 STN0545 บานบอแกว ไทรยอย เดนชัย แพร 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 06.02 น. 88.5 มม.

บานน้ําพราว ไทรยอย เดนชัย แพร

26 STN1508 บานดงสุระ แมจั๊วะ เดนชัย แพร 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 06.00 น. 83.5 มม.

บานแพะรองหิน แมจั๊วะ เดนชัย แพร

27 STN1072 บานแกงลาด หวยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 06.14 น. 82.5 มม.

บานลาดคื้อ หวยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก

บานทรัพยโสภา หวยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก



 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 05.00 น. วันนี้ (9 ก.ย. 64) แจงวา บริเวณประเทศไทย
ยังคงมีฝนตกตอเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแหงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต ขอใหประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกลาว ระวังอันตรายจาก
ฝนตกหนักและฝนตกสะสมซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากไวดวย อนึ่ง พายุโซน
รอน “โกนเซิน” (CONSON) บริเวณทะเลจีนใตตอนบน กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
คาดวาจะเคลื่อนผานเกาะไหหลำลงอาวตังเก๋ียในชวงวันท่ี 12-13 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


